
Tanulmányút, tapasztalatcsere

A Perkins Vakok Iskolája
- beszámoló egy tanulmányút tapasztalatairól -

Kapcsolatunk  a  bostoni  Perkins  Vakok  Iskolájával  két  éves  múltra  tekint
vissza. Ennek, valamint az iskola mellett  működő Hilton/Perkins Nemzetközi
Alapítványnak  köszönhetően  1992.  január  26-tól  február  26-ig  lehetőségem
nyílott a Perkins és az alapítvány közös szervezésében rendezett korai fejlesztő
tanfolyamon  részt  venni.  Utazásomhoz  a  Bárczi  Gusztáv  Gyógypedagógiai
Tanárképző  Főiskola  Segítő  Szakemberek  Alapítványa  is  hozzájárult,  melyet
ezúton is köszönök. A tanfolyam hallgatói, valamennyien gyakorló tiflopedagó-
gusok, hét különböző országból érkeztek, utazási költségeinket, ellátásunkat és a
tanfolyam díját a Hilton/Perkins Alapítvány fizette.

Az  egy  hónapos  intenzív  tanfolyam  keretében  előadásokat  hallhattunk  a
látássérült  kisgyermekek  korai  fejlesztésének  elméleti  és  gyakorlati
aspektusáról,  a  vak  kisbabák mozgásának,  beszédének,  tájékozódási  képessé-
gének,  játékának,  szocializációjának  sajátosságairól,  fejlesztési  eljárásairól,  a
hallás  és  látás  csecsemőkori,  funkcionális  vizsgálatáról,  valamint  a  komplex,
orvosi,  pszichológiai,  gyógypedagógiai  vizsgálatról.  Nagy hangsúlyt  kapott  a
halmozottan  sérült  látási  fogyatékos  csecsemők  és  kisgyermekek  korai
gondozása,  különös  tekintettel  a  siket-vakokra.  Az  elméleti  előadásokat
hospitálások  követték.  Gyakorlatban  is  láthattunk  komplex  vizsgálatokat,
funkcionális hallás- és látásvizsgálatot és az iskola korai fejlesztő programjának
egy-egy foglalkozásán is részt vehettünk. Elvittek bennünket New Yorkba, ahol
különböző,  a  látássérült  kisgyermekek  korai  fejlesztésével  foglalkozó
intézményeket  látogattunk  meg.  Az  előadások  és  hospitálások  rengeteg  új
élménnyel gazdagítottak, gondolatok sokaságát ébresztették bennem. Ezek közül
csak  azokat  szeretném most  felsorolni  és  néhány sorban  kifejteni,  melyek  a
legmélyebb benyomásokat tették rám.

Az intézmény programjai

A Perkins Vakok Iskolája hét különböző programmal működik.
1. Korai fejlesztő programjuk két részre tagolódik. Egyrészt az iskolában tarta-

nak foglalkozásokat, hetente kétszer, a 0-3 éves korú látássérült és a 0-5 éves
korú halmozottan fogyatékos gyermekek számára, másrészt korai fejlesztőik
kijárnak  azon  családokhoz,  melyek  gyermekük  behordását  nem  tudják
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megoldani.  A  korai  fejlesztő  programban  a  vezetővel  együtt  5  gyógy-
pedagógus dolgozik, de a csoport állandó tagja egy fizikoterapeuta, egy ún.
foglalkozás-terapeuta  (occupational  therapist),  aki  leginkább a  manipuláció
fejlesztésével foglalkozik, előkészítve ezzel a pályaválasztást, egy logopédus,
egy szociális munkás, egy tanácsadó és egy önkéntes segítő. A team szükség
szerint  kibővül  egy  pszichológussal,  egy  látásnevelő  terapeutával  és  egy
tájékozódás-mozgás trénerrel. A gyermekek vizsgálatához külső szakembere-
ket is alkalmaznak, mint pl. gyermekorvos, pszichiáter, neurológus, szemész,
fül-orr-gégész, optikus. Az iskolában tartott foglalkozásokban a hét két napján
10  gyermek  vesz  részt.  A  korai  fejlesztő  program  6  olyan  utazó  tanárt
foglalkoztat,  akik  a  bostoni  iskolától  távol  lakó,  0-6  éves  látássérült
gyermekeket látogatják. Ezek a tanárok maguk is az iskolától távol laknak,
így csak havonta egyszer kell a központba utazniuk, hogy munkájukról a korai
fejlesztő intézet vezetőjének beszámoljanak.

2.  Az óvodába összesen 7 gyermek jár be naponta. A foglalkozások reggel 9
órától  délután  2  óráig  tartanak.  A gyermekekkel  2  gyógypedagógus  és  3
asszisztens  foglalkozik,  de  a  korai  fejlesztő  program  terapeutái  is
bekapcsolódnak  az  óvoda  munkájába.  Az  otthon  és  normál  óvodákban
nevelkedő  látássérült  kisgyermekeket  a  Perkins  által  fizetett  utazótanárok
segítik.

3.  Általános iskolai tagozatukra 5-13 éves, elsősorban halmozottan fogyatékos
látássérült,  főleg  siket-vak  gyermekek  járnak.  A szülő  kérésére  felvesznek
csatlakozó fogyatékosságban nem szenvedő vak gyermekeket is, azonban az
ilyen  jellegű  kérések  igen  ritkák.  A  normálisan  fejlődő  vak  és  aliglátó
gyermekek a helyi általános iskolákban, integráltan tanulnak. Utazótanárokkal
a Perkins látja el a Bostonban és környékén integráltan tanuló látássérülteket.
Az utazótanári szolgáltatásért a Perkinsnek a helyi iskola fizet egy bizonyos, a
rendelkezések által meghatározott összeget.

4.  Középiskolai  tagozatukon 13-22  éves  halmozottan  fogyatékos  látássérült
fiatalok tanulnak. A képzés anyaga egyénre szabott, a csatlakozó fogyatékos-
ság súlyosságától függ az akadémiai és gyakorlati jellegű tantárgyak aránya.
Vagyis  a  mozgássérült  vak  tanuló  akár  le  is  érettségizhet,  de  az  érettségi
bizonyítvány megszerzése nem kötelező. Ezért a tanulásukban akadályozott
tanulók éppúgy megtalálhatók itt, mint az enyhe, vagy középsúlyos értelmi
fogyatékos látássérült fiatalok. A tanulmányi idő sem korlátozódik négy évre,
hiszen  az  egyénre  szabott  fejlesztési  tervek  nem  évfolyamokhoz,  vagy
életkorhoz, hanem fejlettségi szintekhez kötöttek.

5.  A Perkins  Vakok Iskolája  talán  siket-vak programjáról a  leginkább ismert
világszerte.  Itt  foglalkoznak  a  Massachusetts  államban  élő  siket-vak
gyermekek  vizsgálatával  és  oktatásával.  A siket-vak  kategóriába  mindazon
egyének beletartoznak, akiknek kettős sérülése az enyhe foktól (gyengénlátás
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és  nagyothallás)  a  súlyos  fokig  (vakság  és  siketség)  terjed.  A gyermekek
felkutatására, szűrésére jól kidolgozott módszerük van, így szinte az összes
massachusettsi  siket-vak gyermekről  tudnak, nyilvántartásuk megoldott.  Az
iskolában 5-22 éves korukig foglalkoznak ezen gyermekekkel, ami magába
foglalja az elemi és középiskolát is. Néhány kiemelkedő képességű siket-vak
gyermeket,  középiskolás  korában  részlegesen,  vagy teljesen  integrálnak  az
egyik helyi gimnáziumba.

6. Önálló életvitelre felkészítő programjuk résztvevői azok a 10 és 22 év közötti
fiatalok,  akiknek  súlyos,  halmozott  fogyatékossága  nem  teszi  lehetővé  a
középiskolában történő tanulásukat. Nekem, mint magyar látogatónak kifeje-
zetten új és szokatlan dolog volt ezeket a súlyosan sérült gyermekeket iskolai
körülmények között látnom - mégha ez az iskolai környezet nem is hasonlít a
nálunk megszokottra -, hiszen Magyarországon a súlyos, halmozottan sérült
gyermekek  többsége  egészségügyi  gyermekotthonokban  „nevelkedik”.
Nagyon  humánusnak  tartom  az  általuk  képviselt  elvet,  miszerint  nincs
képezhetetlen gyermek.

7.  Felnőttprogramjuk a 22 évesnél idősebb korosztálynak nyújt segítséget. Az
iskolában  bentlakásos  részlegen  foglalkoznak  a  baleset,  vagy  betegség
következtében  munkaképtelenné  vált  agykárosodott  felnőttek  rehabilitá-
ciójával. A Perkins az iskolán kívül is bérel családi házakat és lakásokat, ahol
a látássérült fiatalok az önálló életvitelre felkészülhetnek. Ezekben a modell-
otthonokban csak akkor lakhatnak, ha valamelyik felsőoktatási intézményben
tanulnak, vagy dolgoznak.

Szülők, család

A Perkins  Vakok  Iskolájának  korai  fejlesztő  programja  a  szülőkkel  való
szoros együttműködésen alapul. Az ott dolgozó gyógypedagógusok azt az elvet
vallják,  hogy  a  szülő  a  legjobb  tanító.  A szülő  a  gyermek  minden  egyes
vizsgálatán  részt  vesz,  s  mielőtt  a  bizottság  megalkotná  javaslatát,  a  szülő
véleményét  is  kikérik,  azt  mindig  figyelembe veszik.  A szülők  lelki,  jogi  és
szociális  problémáiban  a  szociális  munkás  nyújt  segítséget.  A korai  fejlesztő
centrumba  heti  két  alkalommal  bejáró  szülők,  miközben  gyermekükkel  a
gyógypedagógus foglalkozik, egy külön szobában megbeszélhetik gondjaikat a
pszichológiai végzettséggel is rendelkező szociális munkással. A szülők csoport-
foglalkozása lehetőséget teremt arra, hogy a problémáját nehezebben feldolgozó,
vagy  a  foglalkozásokba  újonnan  csatlakozó  szülők  a  csoport  tapasztaltabb
tagjaitól tanácsokat kaphassanak.

Így  a  szociális  munkás  feladata  a  beszélgetés  irányítása,  egyfajta  passzív
szerep, amely a szülőknek sokkal szimpatikusabb, mint egy agilis, tanácsokban
és javaslatokban bővelkedő, mindenható szakember szerepe. A foglalkozásokon
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való  megjelenés  természetesen  nem  kötelező,  a  szülők  azonban  szívesen
vesznek  részt  a  beszélgetéseken.  Lehetőségünk  nyílott  arra,  hogy
találkozhassunk a szülők egy csoportjával, így az ő elmondásuk alapján sikerült
ennek okát megtudnom. Őszintén elmesélték, milyen nagy teher számukra, hogy
fogyatékos gyermekük mellé nem találnak baby sittert, pedig nekik is szükségük
van  egy  kis  szabadságra.  A Perkins  által  felkínált  lehetőséget  így  szívesen
kihasználják. Általános tapasztalatom az volt, hogy a szülők sokkal bátrabban
beszélnek  problémáikról,  mint  nálunk.  Szülő  szövetségekbe  tömörülnek  és
együttes fellépésükkel sokkal jobb eredményeket érnek el a hatóságok sokszor
ott  is  hibás  döntéseivel  szemben,  mintha  külön-külön  harcolnának.  A szülők
ismerik  jogaikat  és  a  fogyatékossági  törvényt  amelynek  betartásáról  maguk
gondoskodnak.

KOVÁCS KRISZTINA

Nemzetközi kapcsolatok

Új EASE - MAGYE kapcsolat

1992.  március  6-án  és  7-én  tartotta  az  EASE
(European  Association  for  Special  Educa-
tion=Európai  Gyógypedagógiai  Egyesület)  elnök-
sége  „Kelet-nyugati  együttműködés  a  speciális
pedagógia  fejlesztésére”  című  szemináriumát
Pozsonyban, a Komensky Egyetemen, melyre meg-

hívták több volt  szocialista  ország gyógypedagógiai  egyesületének és gyógy-
pedagógiai  felsőoktatási  intézményeinek  képviselőit.  A résztvevő  országok  a
következők  voltak:  Bulgária,  Cseh-  és  Szlovák  Köztársaság,  Jugoszlávia
(Belgrád),  Lengyelország  és  Magyarország.  A MAGYE-t  Mezeiné  dr.  Isépy
Mária főtitkár  és  dr.  Csányi  Yvonne titkár  képviselte.  Az ülés  főbb témáit  a
következőkben foglalhatjuk össze:

1. Az EASE rendes tagja csak országos egyesület lehet, a tagdíj mértékét a
tagok  létszáma  határozza  meg.  Miután  ismertek  a  volt  szocialista  országok
valutáris  nehézségei,  határozat  született  arról,  hogy esetükben  eltekintenek  a
tagdíjtól, amennyiben vállalják egy-egy EASE-szeminárium vagy -konferencia
szervezésének feladatait. A jelenlévő egyesületek képviselői - így a magyarok is
-  azonnal  ki  is  töltötték  a  belépési  nyilatkozatot.  Ily  módon  valóra  vált  a
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